
BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar BelakangMasalah

Negara Republik Indonesia sebagai negara kesatuan menganut asas

desentralisasi dalam menyelenggarakan pemerintahan dengan memberikan

kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi

daerah. Karena itu, pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 antara lain

menyatakan bahwa pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil

bentuk dan susunan pemerintahannya ditetapkan dengan Undang-

Undang.Disamping itu memberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk

mengelola serta membangun daerahnya.1

Pemerintah daerah seperti tersebut di atas pasal 18 Undang-Undang

Dasar1945 yang menyatakan bahwa pembagian daerah Indonesia atas daerah

besarkan kecil dengan bentuk dan susunannya ditetapkan dengan Undang-

Undang dengan memendang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam

sistem pemerintahan nagara dan hak asal-usul dalam daerah –daerah yang

bersifat istimewa.

Kekuatan rantai besi berada pada mata rantai yang terlemah. Jika

mengibaratkan sistem pemerintahan nasional sebagai rangkaian mata rantai

sistem pemerintahan mulai dari pusat, daerah, dan desa, maka desa merupakan

mata terlemah. Hampir segala aspek menunjukkan betapa lemahnya

1Undang-Undang Dasar 1945 dan Amandeman Kabinet Bersatu Periode 2004-2009.
Pasal. 18



kedudukan dan keberadaan desa   dalam  pemerintahan. Padahal desalah yang

menjadi pertautan terakhir dengan masyarakat yang membawanya ketujuan

akhir yang telah digariskan sebagai cita-cita bersama.2

Desa dalam struktur pemerintahan negara kita merupakan satuan

pemerintahan yang terendah, berada langsung dibawah kecamatan, sehingga

merupakan tumpuan segenap pelaksanaan urusan pemerintahan, baik dalam

rangka desentralisasi, dekonsentralisasi maupun tugas pembantuan. Desa

mempunyai potensi sebagai berikut:

1. Benteng terakhir pengamalan pancasila.

2. Pusat penumbuhan dan peningkatan jiwa gotong-royong.

3. Sumber segala data, informasi, daya gerak, pembinaan dan pengawasan.

4. Pusat penumbuhan dan peningkatan jiwa demokratis.

5. Sumber kepemimpinan informal.

6. Konodisi fisik wilayah, 80% wilayah  Indonesia merupakan pedesaan.

7. Sumber kekuatan manusia, 80% penduduk Indonesia ada di pedesaaan.

8. Sumber pembina ketahanan nasional.

9. Sumber potensi alam.3

Sementara itu tingginya tingkat kemiskinan di pedesaan dapat ditinjau

baik dari indikator jumlah dan persentase penduduk miskin (head count)

maupun tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan.

2Sadu Wasistiono,Prospek Pengembangan Desa, (Bandung: Fokus Media,2006), h. 2
3 Daeng Sudirwo, Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah dan Pemerintahan Desa

(Bandung: Penerbit Angkasa, 1991), h. 43



Ada beberapa permasalahan serius yang dihadapi oleh desa yaitu:

a) Pendapatan perkapita yang masih rendah

b) Rendahnya tingkat pendidikan

c) Belum digalinya sumber atau potensi yang ada

d) Adanya nilai budaya lokal yang kadang-kadang dapat menghambat roda

pembangunan.4

Secara historis desa merupakan cikal bakal terbentuknya masyarakat

politik dan pemerintah di Indonesia jauh sebelum negara ini terbentuk.

Struktur sosial sejenis desa, masyarakat adat dan lain sebagainya telah menjadi

institusi sosial yang mempunyai posisi yang sangat penting. Desa merupakan

intitusi yang otonom dengan tradisi, adat istiadat dan hukumnya sendiri serta

relatif mandiri. Hal ini antara lain ditunjukkan dengan tingkat keragaman yang

tinggi membuat desa mungkin merupakan wujud bangsa yang paling

kongkrit.5

Pemberdayaan atau keuangan merupakan faktor esensial dalam

mendukung penyelenggaraan otonomi desa sebagaimana juga pada

penyelenggaraan otonomi daerah. Hal ini sejalan dengan pendapat yang

mengatakan bahwa “autonomi” identik dengan “automoney”, maka untuk

mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri desa membutuhkan dana

atau biaya yang memadai sebagai dukungan pelaksanaan kewenangan yang

dimilikinya.6Oleh karena keterbatasan sumber-sumber pembiayaan yang

4I Nyoman Beratha,Teknologi Desa,(Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), h. 27
5Haw.  Widjaja. Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat Dan Utuh. (Jakarta:

PT Raja Grafindo Persada, 2005) Ed I. h. 4
6Ibid



sangat  minim dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan serta

kewenangannya, Desa pada umumnya belum mampu melaksanakan fungsi

pelayanan terhadap masyarakat secara optimal, pemerintahan desa hingga saat

ini lebih tepat jika disebut pemerintahan semu atau bayang-bayang (quasi

goverment organization)yang didasarkan atas 3 (tiga) hal yaitu :

1) Tidak memiliki kewenangan menarik pajak/retribusi

2) Aparat (perangkat desa) bukan pegawai negeri,kecuali hanya Sekretaris

Desa.

3) Aparat (perangkat desa) tidak digaji oleh negara layaknya pegawai negeri.7

Dengan keadaan dan kondisi obyektif di lapangan yang menunjukkan

bahwa desa-desa dan masyarakat desa diseluruh Indonesia yang secara umum

masih berada pada kondisi “ tertinggal”baik di bidang pendidikan, kesehatan,

ekonomi, dan sulitnya lapangan kerja maupun kondisi kemiskinan lainnya,

maka upaya meningkatkan  pembangunan daerah pedesaan diera otonomi

daerah sekarang ini merupakan langkah penting dan strategis, perlu dicermati

dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Keberhasilan dalam pelaksanaan hal

tersebut bagaimanapun akan memberikan sumbangan serta andil yang sangat

besar dalam rangka pemecahan berbagai permasalahan yang dihadapi oleh

desa dan masyarakat desa sendiri dalam menunjang berhasilnya

penyelenggaraan otonomi daerah, maupun bagi upaya pemecahan

permasalahan yang dihadapi oleh bangsa dan negara secara keseluruhan.

7Ibid



Langkah kongkrit upaya pengembangan dan pembangunan desa antara

lain lahirnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan

daerah, yang merupakan pengganti berbagai peraturan Perundang-Undangan

mengenai pemerintahan desa. Salah satu tujuan dikeluarkannya Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2004 adalah guna memoderenisasikan pemerintahan

desa agar mampu menjalankan tiga peranan utamanya, yaitu sebagai struktur

perantara, sebagai pelayanan masyarakat serta agen perubahan. Yang

kemudian terjadi perubahan pada Undang-Undang tersebut yakni pada

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang perubahan atas Undang-

Undang Nomor 32 tahun 2004 dan perubahan kedua terjadi pada tahun 2008

yakni Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang perubahan kedua atas

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004.8

Desa memang tidak diatur dalam suatu Undang-Undang tersendiri,

karena sesuai amanat Undang-Undang 1945 secara eksplisit tidak disebutkan

kedudukan pemerintah desa dalam susunan pemerintahan negara kita. Pasal 18

Undang-Undang 1945 menegaskan bahwa “Negara Kesatuan Republik

Indonesia dibagi atas daerah-daerah Provinsi dan daerah provinsi dibagi atas

kabupaten/kota, yang tiap-tiap Provinsi dan Kabupaten/Kota mempunyai

pemerintahan daerah, yang diatur dengan Undang-Undang” Jadi secara

implisit menurut ketentuan ini sebenarnya pemerintahan desa adalah sebagai

bagian dari pemerintahan daerah, oleh karenanya pemerintahan desa saat ini

diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004.

8Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah



Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

pemerintahan daerah, telah membawa dampak positif pada penyelenggaraan

pemerintahan Negara Republik Indonesia terutama daerah pedesaan yang

selama ini kurang di perhatikan dalam hal pengelolaan keuangan desa

misalnya.Menurut Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 pasal 212 ayat  yang

mengatur tentang keuangan desa berbunyi :

1. Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai

dengan uang serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang

dapat dijadikan milik desa berhubung dengan pelaksanaan hak dan

kewajiban.

2. Hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menimbulkan

pendapatan, belanja dan keuangan desa.

3. Sumber pendapatan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:

a. Pendapatan asli desa.

b. Bagi hasil pajak daerah dan retribusi kabupaten /kota.

c. Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang

diterima oleh kabupaten/kota;

d. Bantuan dari pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah

Kabupaten/Kota.

e. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga.

4. Belanja desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk

mendanai penyelenggaraan pemerintahan desa dan pemberdayaan

masyarakat desa.



5. Pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

digunakan oleh Kepala Desa yang dituangkan dalam Peraturan Desa

tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa.

6. Pedoman pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5)

ditetapkan oleh Bupati/Walikota dengan berpedoman pada Peraturan

Perundang-Undangan.9

Belanja desa dimaksud untuk menyelenggarakan pemerintahan desa

dan pemberdayaan masyarakat desa. Penglolaan keuangan desa ditentukan

oleh Kepala Desa yang dirinci dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa,

yang ditetapkan dengan Peraturan Desa. Pengelolaan keuangan desa ini

dilakukan Kepala Desa, berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh

Bupati/Walikota, dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.10

Dalam kehidupan bermasyarakat pembangunan merupakan sesuatu

yang sangat mutlak untuk dilakukan. Dengan adanya pembangunan kehidupan

suatu masyarakat, bangsa dan negara dapat berubah serta meningkatkan taraf

hidup dan kesejahteraan masyarakat. Diera reformasi dan Otonomi daerah

yang sedang bergulir di tanah air, perencanaan dan pelaksanaan pembangunan

di daerah mengalami  perubahan paradigma. Pada masa lalu perencanaan

pembangunan lebih kental dengan nuansa top down dan sangat terkesan

sentralistis. Pembaharuan kebijakan otonomi daerah telah merubahnya

kedalam tatanan yang lebih bersifat bottom up, dalam arti suatu proses

9Undang-Undang Otonomi Daerah tahun 2004. pasal : 212
10Rozali Adullah, Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara

Langsung, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007)h. 172



pembangunan berdasarkan pendekatan dari bawah ke atas dengan

mengutamakan aspirasi masyarakat sehingga lebih berpola desentralistis.11

Kabupaten Kampar adalah salah satu Kabupaten yang berada di

Privinsi Riau. Pemerintah di daerah ini sangatlah memperhatikan dan berusaha

untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat di daerah pedesaan, hal ini

karena pemerintah di daerah tersebut menyadari bahwa pembinaan terhadap

desa merupakan suatu yang harus dilakukan oleh pihak Pemerintah Daerah,

dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sejahtera.

Hal ini dibuktikan dengan Pelaksanaan Peraturan Bupati Nomor 4

Tahun 2007 Tentang Alokasi Dana Desa Pemerintah Kabupaten Kampar

Provinsi Riau dan dengan dianggarkannya Alokasi Dana Desa di seluruh desa

yang ada di Kabupaten Kampar. Alokasi Dana Desa dimaksudkan untuk

membiayai  program pemerintah desa dalam malaksanakan kegiatan

pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.12

Mengenai tujuan diberikannya Alokasi Dana Desa disebutkan dalam

Keputusan Bupati kampar Nomor 14 Tahun 2007 Tentang Petunjuk

Pelaksanaan Perbup Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Alokasi Dana Desa

Pemerintah Kabupaten KamparProvinsi Riau sebagai berikut :

a. Meningkatkan penyelengaraan pemerintahan desa dalammelaksanakan

pelayanan pemerintahan, pembangunan dankemasyarakatan sesuai dengan

kewenangannya.

11Wan Asrida dkk. Jurnal Pengtahuan Nakhoda (Pekanbaru : Laboratorium
Pemerintahan, 2004), h. 217

12Keputusan Bupati Kampar Nomor 14  Tahun 2007 Petunjuk Pelaksanaan Perbup
Nomor 4 Tahun 2007 tentang Alokasi Dana Desa Pemerintah Kabupaten Kampar Pasal 8 ayat (1)



b. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan  di desa dalam

perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian secara partisipatif sesuai

dengan potensi desa.

c. Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan berusaha

bagi masyarakat desa.

d. Mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat.13

Selanjutnya mengenai pelaksaan Alokasi Dana Desa dalam prinsip-

prinsip pengelolaan Alokasi Dana Desa disebutkan bahwa:

1. Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa.

2. Seluruh kegiatan yang didanai Alokasi Dana Desa direncanakan,

dilaksanakan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur

masyarakat desa.

3. Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi,

teknis dan hukum.

4. Alokasi Dana Desa dilaksanakan dengan menggunakan prinsip hemat,

terarah dan terkendali.14

Sedangkan dalam Keputusan Bupati Kampar Nomor 14 Tahun 2007

Tentang Petunjuk Pelaksanaan Perbup Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Alokasi

Dana Desa Pemerintah Kabupaten Kampar Provinsi Riau dijelaskan sebagai

berikut:

13Ibid Ayat (2) huruf a,b,c dan d
14Muhammad Arif  S.IP Tata Cara Pengelolaan Keuangan Desa dan Pengelolaan

Kekayaan Desa (Pekanbaru :Red PoSt Press) h. 55



a) Alokasi Dana Desa digunakan untuk meningkatkan kemampauan

pemerintah desa dalam menyediakan pelayanan publik yang  menjadi

skala prioritas kebutuhan masyarakat desa, termasuk operasional

kelembagaan desa.

b) Penggunaan Dana Desa harus diketahui dan dimusyawarahkan oleh

masyarakat dalam proses perencanaan tahunan desa.

c) Semua penerimaan dan pengeluaran dicatat dan dikelola dalam Anggaran

Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).

d) APBDesa, perubahan APBDesa dan perhitungan APBDesa ditetapkan

dalam peraturan Desa.15

Berdasarkan Undang-Undang tentang pemerintahan daerah keuangan

desa adalah semua hak kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang. Selain

itu juga segala sesuatu barang baik berupa uang maupun berupa barang yang

dapat dijadikan milik desa berhubung dengan pelaksanaan hak dan

kewajiban.16Jika dilihat dari tinjauan hukum Islam, maka pada Peraturan

Bupati Kampar Nomor 4 Tahun 2007 tentang Alokasi Dana Desa tersebut

sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran sebagai berikut:

 َ ِ إِنَّ هللاَّ لِینَ َوَشاِوْرُھْم فِي اْألَْمِر فَإَِذا َعَزْمَت فَتََوكَّْل َعلَى هللاَّ یُِحبُّ اْلُمتََوكِّ

Artinya:Bermusyawarahlah dalam urusanmu, apabila kamu telah

membulatkan tekat maka bertawakkallah kepada Allah,

15Loc,citpasal 15 ayat (1, 2, 3 dan 4 )
16Amin Suprihatini, Pemerintahan Desa dan Kelurahan,( Klaten: Cempaka Putih) 2007.

h. 39



sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal.

(QS. Ali Imran : 15).17

Desa Rumbio juga menjadi salah satu dari desa yang menerima

anggaran Alokasi Dana Desa yang dianggarkan oleh pemerintahan daerah,

yang digunakan untuk tujuan kesejahteraan masyarakat di wilayah desa

tersebut. Hal ini telah dirasakan langsung oleh masyarakat. Drs. M. Tohir

(tokoh masyarakat desa Rumbio) yang mengatakan bahwa salah satu

kegunaan Alokasi Dana Desa di Desa Rumbio adalah pembagunan Jalan

setapak di tengah kampung dan menuju kebun masyarakat. Namun ketika

ditanya apakah dalam pembangunan  di desa melibatkan masyarakat terutama

dalam hal penggunaan Alokasi Dana Desa? Ternyata Drs. M. Tohir

menjawab bahwa dalam pembangunan  di Desa Rumbio selama ini kurang

melibatkan unsur masyarakat yang ada di Desa Rumbio.18

Jika kita melihat aturan dalam Peraturan Bupati Kampar diatas maka

penulis menemukan  masalah-masalah di Desa Rumbio sebagai  berikut:

1) Bahwa pihak Pemerintah Desa Rumbio tidak pernah melibatkan unsur

masyarakat dalam menyusun, malaksanakan dan mengevaluasi Rencana

Kerja Tahunan (RKT)

2) Bahwa pihak pemerintah Desa Rumbio dinilai tidak transparan dalam

melaksanakan Rencana Kerja Tahunan (RKT)

17QS. Ali-Imran 159
18Drs. M. Tohir (tokoh masyarakat Desa Rumbio) wawancara di Desa pada Tanggal

20Januari 2013



Dari uraian diatas maka penulis tertarik untuk meneliti dan

menuangkannya dalam bentuk skripsi dengan judul:

PerananBadanPermusyawaratanDesa (BPD) DalamMemprosesRealisasi

Peraturan Bupati Kampar Nomor  4 Tahun 2007 Tentang Alokasi Dana

Desa Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Pengelolaan Alokasi

Dana Desa Di Desa RumbioKecamatan Kampar Kabupaten Kampar).

B. Batasan  Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah, maka perlu dibuat batasan masalah

yang akan diteliti, untuk penelitian ini fokus mengenai

PerananBadanPermusyawaratanDesa (BPD) DalamMemprosesRealisasi

Peraturan Bupati Kampar Nomor  4 Tahun 2007 Tentang Alokasi Dana Desa

Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Di Desa RumbioKecamatan Kampar Kabupaten Kampar).

C. RumusanMasalah

1. Bagaimana proses pengusulan dan penggunaan Aloksi Dana Desa  (ADD)

di Desa Rumbio ?

2. Bagaimana peranan Badan Permusyawaratan Desa dalam realisai Alokasi

Dana Desa  (ADD) di Desa Rumbio ?

3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penggunaan Alokasi Dana Desa

di Desa RumbioKecamatan Kampar Kabupaten Kampar ?



D. Tujuan dan KegunaanPenelitian

1. Tujuanpenelitian

a. Untuk mengetahui bagaimana proses pengusulan dan penggunaan

Alokasi Dana Desa (ADD) yang dianggarkan  oleh pemerintah

kabupaten Kampar di Desa Rumbio

b. Untuk mengetahui bagaimana peranan Badan Permusyawaratan Desa

dalam  penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Rumbio.

c. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap

penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Rumbio.

2. Kegunaanpenelitian

a. Sebagai informasi dan sumbangan pemikiran kepada desa Rumbio

pada khususnya dan pemerintah Kabupaten Kampar pada umumnya.

b. Untuk memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan studi pada Jurusan

Jinayah Siyasah Fakultas Syari’ah dan Ilmu Hukum Universitas Islam

Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

E. Metode Penelitian

1. Lokasipenelitian

Penelitianinimerupakanstudilapangan(Field Research)yang

dilaksanakan di DesaRumbioKecamatan Kampar Kabupaten

Kampar.Pertimbanganpenulisuntukmenjadikanlokasiinisebagaitempatpeneli

tian,

karenamasalahinihangatdiperbincangkandimasyarakatdanlayakuntukditeliti.



2. Subjekdanobjekpenelitian

Subjek penelitian ini adalah Badan Permusyawaratan Desa (BPD),

Perangkat Desa dan tokoh masyarakat Desa Rumbio, Sedangkan objek dari

penelitian ini adalah peranan Badan Permusyawaratan Desa dalam

memprosesrealisasiperaturanBupati Kampar No 4 Tahun 2007 Tentang

Alokasi Dana Desa  ditinjau menurut hukun Islam.

3. Populasidansampel

Adapun populasi penelitian ini adalah Badan Permusyawaratan

Desa Rumbio2orang,2 orang dari aparatur pemerintah desa, tokoh

masyarakat sebanyak 3 orang serta 15 orang mayarakat, dan dengan

menggunakan Porposive Sampling yaitu sampel yang dipilah dengan

cermat sehingga relevan dengan penelitian.

4. Sumber data

a. Data primer, yaitu data yang diambildari BPD, PemerintahanDesa,

TokohMasyarakatsertaMasyarakat yang

dijadikansebagairespondendanberhubungkanpenelitianini.

b. Sumber data sekunder yaitu: Kepala Desa, Perangkat Desa serta

diperoleh dari buku dan arsip yang ada relevansinya dengan pembahasan

yang penelitian ini.

5. Teknik pengumpulan data

a. Observasi, penulis  melakukan pengamatan secara langsung dilokasi

penelitian yaitu tentang pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa

Rumbio.



b. Wawancara, penulis melakukukan tanya jawab dengan masyarakat Desa

Rumbio yang mengetahuitentangmasalah yang diteliti

c. Angket,

Yaitupenulismengajukansejumlahpertanyaantertuliskepadarespondenden

ganmenyediakanalternatifjawabannya.

6. Teknik analisa data.

Adapun metode analisa data dalam penelitian ini adalah analisa

kuantitatif.Analisa Kuantitatif adalah data-data yang sudah terkumpul,

diproses melalui tahap editing, coding dianalisa dan akhirnya ditabulasikan

kedalam bentuk tabel yang berprosentase. Kemudian tabel tersebut

diuraikan dan diinterplasikan sehingga diperoleh gambaran yang utuh

tentang masalah yang diteliti.

7. Metode penulisan

a. Deduktif, penulis menguraikan data yang bersifat umum, kemudian

dianalisa untuk mendapatkan kesimpulan yang bersifat khusus.

b. Deskriptif, penulis menggambarkan data yang telah diperoleh secara apa

adanya.

F. Sistematika Penulisan

Dalam sebuah karya ilmiah sistematik penulisan sangat menentukan

arah dan tujuan sebuah tulisan. Oleh karena itu dalam penulisan penelitian ini

penulis berusaha semaksimal mungkin menyusun berdasarkan sistematika

yang terdiri dari:



BAB I Merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari: latar belakang

masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan

penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Gambaran umum tentang lokasi penelitian yang terdiri atas:

Keadaan Geografis, Keadaan Demografis, Pendidikan,

SosialEkonomi, KehidupanberagamadanAdat Istiadat.

BAB III Dalam bab ini penulis akan menjelaskan tinjauan umum tentang

Alokasi Dana Desa meliputi: pengertian Alokasi Dana Desa, cara

mendapatkannya serta penggunaan dan pertanggung jawaban

Alokasi Dana Desadan tinjauan hukum Islam

BAB IV Dalam bab ini penulis akan menjelaskan bagaimana proses

pengusulan, penggunaan dan peranan Badan Permusyawaratan

Desa serta tinjauan hukum Islam dalam pengelolaan Alokasi

Dana Desa di desa Desa Rumbio.

BAB V Bab ini berisi penutup yang terdiri atas Kesimpulan dan Saran.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN


